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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 

van 18 mei 1999  
 
Onderwerp Besluit 
 

 

  
 
 
1 
RWB 
Autodelen 
 

 
 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de notitie "Autodelen, een stimuleringstaak voor de provincie?". 
2.Autodelen te zien als onderdeel van een maatregelenpakket dat in het provinciaal verkeers- en 

vervoerplan aan de orde zal komen. 
3.De statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer advies te vragen. 

 
 
 
2 
Bestemmingsplan IJsselmeer 
van de gemeente Medemblik 

 
Het college besluit: 
1.de Minister van Economische Zaken te Den Haag en de Nederlandse Aardolie Maatschappij 

B.V. te Assen mee te delen dat hun bedenkingen buiten beschouwing zijn gelaten; 
2.goedkeuring te verlenen aan het besluit van de gemeenteraad van 21 december 1995 tot 

vaststelling van het bestemmingsplan IJsselmeer voor zover het gaat om artikel 4 lid F, 
aanhef en onder 1, artikel 4 lid G en artikel 3 onderdeel 3.1.7 van de planvoorschriften; 

3.de Milieufederatie Noord-Holland te Zaandam mee te delen dat hun bedenkingen aanleiding 
hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel; 

4.goedkeuring te onthouden aan het besluit van de gemeenteraad van 21 december 1995 tot 
vaststelling van het bestemmingsplan IJsselmeer voor zover het gaat om het plandeel met de 
bestemming "Recreatieve doeleinden" aangeduid als klasse I; 

5.in verband met artikel 30 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening mee te delen dat 
herziening van het bestemmingsplan op de in vorenstaande aangegeven aspecten 
noodzakelijk wordt geacht; 

6.te bepalen dat de vaststelling van het nieuwe plan moet geschieden binnen de termijn van 1 
jaar nadat het plan onherroepelijk is. 

 
 
3 
Spreekuur en E-mail voor 
GS-leden 

 
Het college besluit m.b.t. tot het houden van een spreekuur door GS-leden in het Weekbericht te 
vermelden dat altijd afspraken kunnen worden gemaakt met collegeleden, waartoe het 
telefoonnummer van de gedeputeerden zal worden vermeld. Binnenkort zullen GS-leden ook via 
e-mail bereikbaar zijn voor vragen. 
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Onderwerp Besluit 
 

 

 
4 
StiREA 1999: advies en 
prioriteitsstelling 
 

 
Het college besluit: 
1.Met betrekking tot de door Noord-Hollandse gemeente ingediende projecten voor de StiREA-

tender 1999 geen prioritering aan te brengen tussen toeristische projecten en 
herstructureringsprojecten. 

2.Binnen de herstructureringsprojecten de rangorde van de projecten vast te stellen op: 
* De Weeren; Haarlemmermeer 
* De Slenk; 's-Graveland 
* De Houtwegen; Heemskerk. 
3.Het Ministerie van Economische Zaken over één en ander te berichten. 

 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers 
 
D.Cardozotel. (023) 514 44 581 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 3 
L. Nijsten tel. (023) 514 40 874 
M. van Kanten tel. (023) 514 42 112 
 
 
 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas 
worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de 
antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.  
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